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Перед застосуванням уважно 
прочитайте інструкцію з 
використання.

DIAPOLISHER PASTE
АЛМАЗНА ПОЛІРУВАЛЬНА ПАСТА 
ДЛЯ КОМПОЗИТУ ТА КЕРАМІКИ

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що описані в да-
ній інструкції.

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗАННЯ

Полірування прямих композитних реставрацій, непрямих композитних і кера-
мічних реставрацій для досягнення дзеркального блиску.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

В поодиноких випадках матеріал може викликати чутливість у деяких паці-
єнтів. У разі виникнення таких реакцій припиніть використання матеріалу та 
зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

I. Підготовка

1) Виконайте фінішну обробку та полірування, застосовуючи стандартну ме-
тодику.

2) Тримаючи шприц ковпачком догори, зніміть ковпачок, провернувши його 
проти годинникової стрілки.

3) Правильно приєднайте дозуючу насадку, провернувши її за годиннико-
вою стрілкою. 

Примітка:     
Не накручуйте насадку занадто міцно. Це може пошкодити різьбу. Для 
забезпечення надійної фіксації переконайтеся у відсутності будь-яких за-
лишків матеріалу на різьбі.

4) Приєднавши дозуючу насадку, з метою попередження забруднення або 
висихання матеріалу встановіть на неї захисний ковпачок. Зніміть його 
безпосередньо перед використанням.

II.  Дозування

Повільно натискаючи на плунжер, відмірте достатню кількість матеріалу в 
чисту палетку або на блок для замішування. Зберігайте шприц або з ори-
гінальною кришкою, або з дозуючою насадкою, на яку встановлено захис-
ний ковпачок. 

III. Полірування 
Нанесіть невелику кількість пасти на відповідну щітку або чашку для поліру-
вання композитів / кераміки. Поліруйте всі поверхні на невеликій швидко-
сті (не більше 1О ООО обертів на хвилину), застосовуючи помірний тиск. 
Дотримуйтеся інструкцій виробника полірувальної щітки чи чашки, що ви-
користовуються. Після полірування промийте водою, щоб видалити пасту. 

Примітка:
При контакті з прилеглими тканинами зуба застосовуйте помірний тиск і 
працюйте на швидкості не більше 6 ООО обертів на хвилину.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте при кімнатній температурі 4 - 2б °С подалі від впливу високих тем-
ператур, вологи та прямих сонячних променів. Термін придатності: 3 роки з 
дати виробництва.

УПАКОВКА

Набір містить: пасту Diapolisher, 2 г (1 шт.), дозуючу насадку (голчатого типу) 
(1 шт.), захисний ковпачок (1 шт.).

Додатково: дозуюча насадка (голчатого типу) (2О шт.)

УВАГА

1. Для запобігання розбризкуванню пасти та / або надмірному тепловиді-
ленню при обробці прямих / непрямих композитних і керамічних рестав-
рацій використовуйте обертальні інструменти на швидкості, що не пере-
вищує 1О ООО обертів на хвилину; швидкість при обробці тканин зуба 
не має перевищувати 6 ООО обертів на хвилину. Використовуйте захисні 
окуляри під час роботи.

2. При потраплянні в очі негайно промийте водою та зверніться до лікаря.
3. З метою запобігання виникненню можливої чутливості використовуйте в 

роботі пластикові або гумові рукавички.
4. При поліруванні полімеризованого матеріалу використовуйте пилозбір-

ник та надягайте маску для запобігання вдиханню дрібних частинок мате-
ріалу.

б. Дозуюча насадка не підлягає стерилізації в автоклаві чи хіміклаві.
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